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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan data hasil analisis penelitian yang telah dilakukan di 

lapangan, selanjutnya akan disimpulkan sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keamanan kerja terhadap 

keinginan pindah kerja karyawan BMT Madani Pati. Hal ini  dibuktikan 

dengan nilai t hitung sebesar 2,240 > t tabel sebesar 2,048, persamaan Y = 

1.941 + 0.306 X1. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara retensi karyawan terhadap 

keinginan pindah kerja karyawan BMT Madani Pati. Hal ini  dibuktikan 

dengan nilai t hitung sebesar 2,397 > t tabel sebesar 2,048, persamaan Y = 

1.941 + 0.332 X2. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keamanan kerja dan 

retensi karyawan terhadap keinginan pindah kerja karyawan BMT Madani 

Pati. Hal ini  dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 56.208 > F tabel 

sebesar 3.34. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan beberapa ha 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat memberikan keamanan kerja dan retensi kerja seperti 

memberikan kesempatan pengembangan jenjang karir yang sama karena 

seringkali  tidak mendapatkan penghargaan dalam bentuk kesempatan 

pengmbangan  jenjang karir dari BMT. Oleh sebab itu, manajer BMT 

Madani Pati perlu  memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang 

berprestasi melalui aturan atau sistem promosi yang jelas. 

2. Memberikan kesempatan yang luas kepada setiap karyawan yang 

berprestasi untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi 
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C. Penutup 

Alhamdulillah berkat pertolongan dan karunia Allah SWT didasari niat 

dan kesungguhan akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, sehingga peneliti 

menyadari bahwa masih banyak adanya kekurangan dan kesalahan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan harapan semoga dapat memberi 

manfaat peneliti khususnya dan bagi pembaca budiman pada umumnya. 

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati memohon para 

pembaca untuk member kritik yang besifat konstruktif dan serta menerima 

saran, masukan dan solusi dalam upaya penyempurnaan skripsi ini karena 

kesempurnaan hanya milik Allah SWT. 

Akhir kata peneliti banyak ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga senantiasa 

mendapat balasan dari Allah SWT Amin Yaa Robbal Alamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


